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มาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) 
 ข้อกําหนดหลักที่ต้องปฏิบัติตามในการขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 
 

ข้อ 1 บริบทขององค์กร (Context of the organization) 
1.1 การทําความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the organization and 
its context) 

องค์กรต้องกําหนดประเด็นภายในและภายนอกองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กร
และที่ส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้องการของระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

ข้อสังเกต การกําหนดประเด็นดังกล่าวหมายถึงการกําหนดบริบทภายในและภายนอกองค์กร ที่มีการ
พิจารณาในข้อ 2.3 ของมาตรฐาน ISO 31000:2009 
 
1.2 การกําหนดความจําเป็นและความคาดหวังของผูท่ี้เก่ียวข้อง (Understanding the needs 
and expectations of interested parties) 

องค์กรต้องกําหนด: 
a) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

และ  
b) ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่าน้ันซ่ึงเกี่ยวข้องกับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  

ข้อสังเกต ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงความต้องการด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
และข้อกําหนดในสัญญาจ้าง  
 
1.3 การกําหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ (Determining 
the scope of the information security management system) 

องค์กรต้องกําหนดกรอบและการประยุกต์ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศเพื่อระบุขอบเขตการดําเนินการ  

ในการระบุขอบเขต องค์กรต้องพิจารณา: 
 a) ประเด็นภายในและภายนอกองค์กร โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1  
 b) ความต้องการ โดยอ้างอิงจากข้อ 1.2 และ  
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 c) การเช่ือมโยงและการสัมพันธ์กันของกิจกรรมในลักษณะท่ีกิจกรรมขึ้นอยู่กับซ่ึงกันและกัน 
โดยท่ีกิจกรรมเหล่าน้ันอาจดําเนินการโดยองค์กรเองหรือโดยองค์กรอ่ืนๆ  
 ขอบเขตต้องสามารถเข้าถึงได้โดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร  
 
1.4 ระบบบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security 
management system)  

องค์กรต้องกําหนด ลงมือปฏิบัติ บํารุงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อระบบบริหาร
จัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยต้องมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดในเอกสารมาตรฐาน
ฉบับน้ี 

 

 ข้อ 2 ภาวะผู้นํา (Leadership)  
2.1 ภาวะผู้นําและการให้ความสําคัญ (Leadership and commitment)  

ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นําและการให้ความสําคัญต่อระบบบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศโดย  

a) ต้องทําให้นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและวัตถุประสงค์ความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศมีการกําหนดขึ้นมาและมีความสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

b) ต้องทําให้มีการรวมความต้องการของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
เข้ากับกระบวนการขององค์กร  

c) ต้องทําให้มีทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการดําเนินการ  

d) ต้องสื่อสารความสําคัญของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศที่สัมฤทธ์ิผล
และของการดําเนินการตามความต้องการของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศท่ีกําหนดไว้  

e) ต้องทําให้ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  
f) ต้องสั่งการและสนับสนุนบุคลากรเพ่ือนําสู่ความสัมฤทธ์ิผลของระบบบริหารจัดการความ

ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
g) ต้องส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และ  
h) ต้องสนับสนุนบทบาทการบริหารอ่ืนๆ ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของเพ่ือแสดงภาวะ

ผู้นําของตนเอง  
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2.2 นโยบาย (Policy)  
 ผู้บริหารระดับสูงต้องกําหนดนโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศซึ่ง:  

a) เหมาะสมต่อจุดประสงค์ขององค์กร  
b) รวมวัตถุประสงค์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศไว้ด้วย (ดูข้อ 3.2) หรือกําหนดกรอบการ

ปฏิบัติสําหรับการกําหนดวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
c) รวมการให้ความสําคัญของผู้บริหารเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการที่เกี่ยวข้องกับความ

ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และ 
d) รวมการให้ความสําคัญของผู้บริหารในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองต่อระบบบริหารจัดการ

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 
นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ: 

e) ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร  
f) ต้องมีการสื่อสารให้ทราบกันภายในองค์กร และ  
g) ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม  

 
2.3 บทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าท่ี (Organizational roles, 
responsibilities and authorities)  
 ผู้บริหารระดับสูงต้องทําให้หน้าที่ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง
กับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศมีการมอบหมายและสื่อสารให้ได้รับทราบกัน 

  ผู้บริหารระดับสูงต้องมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบและอํานาจหน้าท่ีเพ่ือ: 
a) ให้ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดของ

เอกสารมาตรฐานฉบับน้ี และ 
b) ให้มีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศต่อผู้บริหารระดับสูง  
ข้อสังเกต ผู้บริหารระดับสูงอาจมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ในการรายงาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กร
ด้วย  
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ข้อ 3 การวางแผน (Planning) 
3.1 การดําเนินการเพ่ือจัดการกับความเส่ียงและโอกาส (Actions to address risks and 
opportunities)  
3.1.1 ภาพรวม (General)  

เม่ือวางแผนสําหรับระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ องค์กรต้องพิจารณา
ประเด็นภายในและภายนอกที่อ้างถึงในข้อ 1.1 และความต้องการท่ีอ้างถึงในข้อ 1.2 และต้องกําหนด
ความเสี่ยงและโอกาสที่จําเป็นต้องจัดการเพ่ือ: 

a) ให้ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  
b) ป้องกัน หรือลดผลท่ีไม่พึงปรารถนา และ  
c) ให้บรรลุการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

องค์กรต้องวางแผน: 
d) การดําเนินการเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส และ  
e) วิธีการที่จะ  

  1) รวมการดําเนินการดังกล่าวเข้ากับกระบวนการของระบบบริหารจัดการความ 
  ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและนําสู่การปฏิบัติ และ  
  2) ประเมินความสัมฤทธ์ิผลของการดําเนินการดังกล่าว  

 
3.1.2 การประเมินความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security risk 
assessment)  

องค์กรต้องกําหนดและประยุกต์กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศซึ่งต้อง: 

a) กําหนดและปรับปรุงเกณฑ์ความเส่ียงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ซ่ึงต้องรวมถึง  
  1) เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง และ  
  2) เกณฑ์สําหรับการประเมินความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  

b) ทําให้การประเมินความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศได้ผลการประเมินท่ี 
 สอดคล้องกัน ถูกต้อง และเปรียบเทียบกันได้ 
c) ระบุความเส่ียงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ:  

  1) ประยุกต์กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือ 
  ระบุความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และสภาพ 
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  ความพร้อมใช้ของสารสนเทศภายในขอบเขตของระบบบริหารจัดการความม่ันคง 
  ปลอดภัยสารสนเทศ และ  
  2) ระบุผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยง 

d) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ:  
  1) ประเมินผลท่ีเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้นถ้าความเสี่ยงท่ีระบุไว้ในข้อ 3.1.2 c) เกิดขึ้นจริง  
  2) ประเมินโอกาสการเกิดขึ้นท่ีสมจริงของความเสี่ยงท่ีระบุไว้ในข้อ 3.1.2 c) และ  
  3) กําหนดระดับของความเสี่ยง 

e) ประเมินความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ:  
  1) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเส่ียงกับเกณฑ์ความเสี่ยงท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.1.2 a)  
  และ  
  2) จัดลําดับความเสี่ยงท่ีวิเคราะห์นั้นเพ่ือการจัดการที่เหมาะสม  

องค์กรต้องจัดเก็บสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
3.1.3 การจัดการกับความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security 
risk treatment)  

องค์กรต้องกําหนดและประยุกต์กระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศซึ่งต้อง:  

a) กําหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
 โดยต้องนําผลการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาด้วย  
b) กําหนดมาตรการท้ังหมดที่จําเป็นเพ่ือดําเนินการตามทางเลือกที่กําหนดไว้  

ข้อสังเกต องค์กรสามารถออกแบบมาตรการได้เองตามท่ีต้องการ หรือระบุมาตรการโดยอ้างอิงจาก
แหล่งใดก็ตาม 

  c) เปรียบเทียบมาตรการที่กําหนดไว้ในข้อ 3.1.3 b) กับมาตรการใน Annex A และ 
  ตรวจสอบว่าไม่มีมาตรการข้อใดที่ละเลยไป  
  ข้อสังเกต 1 Annex A ประกอบด้วยรายการท้ังหมดของวัตถุประสงค์ของมาตรการ 
  และตัวมาตรการของมาตรฐานฉบับนี้ ขอให้ผู้ใช้งานมาตรฐานฉบับน้ีอ้างอิงไปยัง  
  Annex A เพ่ือให้ม่ันใจว่าไม่มีมาตรการข้อใดที่ถูกมองข้ามไป  
  ข้อสังเกต 2 วัตถุประสงค์ของมาตรการถูกรวมแฝงไว้กับมาตรการที่เลือก  
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  วัตถุประสงค์ของมาตรการและมาตรการใน Annex A ยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด  
  วัตถุประสงค์และมาตรการเพ่ิมเติมอาจจะจําเป็นต้องนํามาใช้ด้วย 
  d) จัดทําเอกสารแสดงการใช้มาตรการ SoA (Statement of Applicability) ซ่ึง 
  ประกอบด้วยมาตรการที่จําเป็น (ดูข้อ 3.1.3 b) และ c)) และคําอธิบายเหตุผลของการ 
  ใช้มาตรการไม่ว่ามาตรการเหล่านั้นจะได้รับการปฏิบัติแล้วหรือไม่ก็ตาม และคําอธิบาย 
  เหตุผลของการไม่ใช้มาตรการจาก Annex A  
  e) จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และ 
  f) ขอการรับรองจากผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยงสําหรับแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความ 
  ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และการยอมรับสําหรับความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัย 
  สารสนเทศท่ียังเหลืออยู่  

  องค์กรต้องจัดเก็บสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการกับความเสี่ยงด้านความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อสังเกต กระบวนการประเมินและจัดการกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศใน
มาตรฐานฉบับน้ีสอดคล้องกับหลักการและแนวทางที่เสนอไว้ในมาตรฐาน ISO 31000 
 

3.2 วัตถุประสงค์ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและแผนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
(Information security objectives and plans to achieve them)  
  องค์กรต้องกําหนดวัตถุประสงค์ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศในฟังก์ชันงานและระดับ
ท่ีเก่ียวข้อง 
  วัตถุประสงค์ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศต้อง: 
  a) สอดคล้องกับนโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
  b) สามารถวัดได้ (ถ้าสามารถปฏิบัติได้)  
  c) นําความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ผลการประเมินและการจัดการ 
  ความเส่ียงมาพิจารณาด้วย  
  d) มีการสื่อสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ และ  
  e) มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 
  องค์กรต้องจัดเก็บสารสนเทศสําหรับวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
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  เม่ือวางแผนวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ องค์กรต้อง
กําหนด:  
  f) สิ่งท่ีต้องดําเนินการ  
  g) ทรัพยากรท่ีต้องใช้  
  h) ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
  i) ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการให้เสร็จ และ  
  j) วิธีประเมินผลการปฏิบัติการ  
 

ข้อ 4 การสนับสนุน (Support) 
4.1 ทรัพยากร (Resources)  
  องค์กรต้องกําหนดและให้ทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการกําหนด การลงมือปฏิบัติ การ
บํารุงรักษา และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองต่อระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
 
4.2 สมรรถนะ (Competence)  
  องค์กรต้อง: 
  a) กําหนดสมรรถนะของบุคลากรท่ีทํางานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กร ซ่ึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
  b) ทําให้บุคลากรเหล่าน้ีมีความสามารถโดยการให้ความรู้ การฝึกอบรม หรือจาก 
  ประสบการณ์การทํางานที่ได้รับ  
  c) ดําเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสมรรถนะท่ีจําเป็น และประเมินความ 
  สัมฤทธ์ิผลของการดําเนินการน้ัน และ 
  d) จัดเก็บสารสนเทศที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดง 
  สมรรถนะ  

ข้อสังเกต การดําเนินการตามความเหมาะสมอาจรวมถึงการฝึกอบรม การเป็นพ่ีเลี้ยง การมอบหมาย
หมายงานให้ผู้อ่ืน หรอืการจ้างหรือทําสัญญากับบุคลากรท่ีมีความสามารถ เป็นต้น  
 
4.3 การสร้างความตระหนัก (Awareness)  
  บุคลากรท่ีทํางานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรต้องตระหนักถึง: 
  a) นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร  
  b) การท่ีตนเองมีส่วนในความสัมฤทธ์ิผลของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
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  สารสนเทศ ซ่ึงรวมถึงข้อดีของการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความม่ันคง 
  ปลอดภัยสารสนเทศของตนเอง และ  
  c) สิ่งท่ีเกี่ยวข้องของการไม่ปฏิบัติตามความต้องการของระบบบริหารจัดการความม่ันคง 
  ปลอดภัยสารสนเทศ  
 
4.4 การส่ือสารให้ทราบ (Communication)  
  องค์กรต้องกําหนดความจําเป็นสําหรับการส่ือสารให้ทราบท้ังภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ซ่ึงรวมถึง: 
  a) อะไรบ้างที่ต้องสื่อสารให้ทราบ  
  b) เม่ือไรท่ีต้องสื่อสารให้ทราบ  
  c) ใครบา้งที่ต้องสื่อสารให้ทราบ  
  d) ใครเป็นผู้ส่ือสารออกไป และ  
  e) กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  
 
4.5 สารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Documented information)  
4.5.1 ภาพรวม (General)  
  ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรต้องรวม:  

a) สารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงกําหนดโดยมาตรฐานฉบับนี้ และ  
b) สารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงกําหนดโดยองค์กรเองและจําเป็นสําหรับความ

สัมฤทธ์ิผลของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ข้อสังเกต ปริมาณของสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศสามารถแตกต่างกันในแต่ละองค์กร เน่ืองจาก:  

a) ขนาดขององค์กรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ
องค์กร  

b) ความซับซ้อนของกระบวนการและการเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการ และ  
c) ความสามารถของบุคลากร  
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4.5.2 การสร้างและปรับปรุง (Creating and updating)  
  เม่ือมีการสร้างและปรับปรุงสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร องค์กรต้องกําหนดประเด็น
เหล่าน้ีให้มีความเหมาะสม:  

a) ช่ือและรายละเอียด (เช่น ช่ือเอกสาร วันท่ี ผู้แต่ง หรือเลขที่อ้างอิง)  
b) รูปแบบ (เช่น ภาษา เวอร์ชัน กราฟิก) และสื่อบันทึก (เช่น กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์) 

และ  
c) การทบทวนและการอนุมัติเพ่ือความเหมาะสมและเพียงพอ  

 
4.5.3 การควบคุมสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Control of documented 
information)  
  สารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรที่จําเป็นต้องมีสําหรับระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศและตามมาตรฐานฉบับน้ีต้องมีการควบคุมเพ่ือให้: 
  a) สารสนเทศสามารถเข้าถึงได้และเหมาะสมสําหรับการใช้งาน สถานท่ีและวันเวลาในการใช้ 
  งาน และ 
  b) สารสนเทศได้รับการปอ้งกันอย่างเพียงพอ (เช่น จากการสูญเสียความลับ การใช้งานที่ไม่ 
  เหมาะสม หรือการสูญเสียความถูกต้องสมบูรณ์) 

  สําหรับการควบคุมสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร องค์กรต้องระบุกิจกรรมดังต่อไปนี้ตาม
ความเหมาะสม: 
  c) การแจกจ่าย การเข้าถึง การนําขึ้นมาใช้ และการใช้งาน  
  d) การจัดเก็บและการรักษาไว้ รวมถึงการรักษาไว้ให้สามารถอ่านใช้งานได้  
  e) การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เช่น การควบคุมเวอร์ช่ัน) และ  
  f) การจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ และการทําลาย  

  สารสนเทศที่มาจากแหล่งภายนอกที่องค์กรกําหนดว่าจําเป็นสําหรับการวางแผนและ
ดําเนินการระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ต้องมีการระบุตามความจําเป็น และ
ต้องมีการควบคุม  

ข้อสังเกต การเข้าถึงสารสนเทศหมายรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดูสารสนเทศได้
เท่าน้ัน หรือการอนุญาตและการให้อํานาจในการดูและเปลี่ยนแปลงสารสนเทศได้ด้วย หรืออ่ืนๆ  
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ข้อ 5  การดําเนินการ (Operation) 
5.1 การวางแผนท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการและการควบคุม (Operational planning and 
control)  
  องค์กรต้องวางแผน ลงมือปฏิบัติ และควบคุมกระบวนการที่จําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และลงมือปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3.1 องค์กรยัง
ต้องลงมือปฏิบัติตามแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อ 3.2 
  องค์กรต้องเก็บรักษาสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรในระดับที่จําเป็นเพ่ือให้มีความม่ันใจ
ว่ากระบวนการเหล่าน้ันมีการดําเนินการตามแผน 
  องค์กรต้องควบคุมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนล่วงหน้า และทบทวนผลของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่ได้ต้ังใจ (เช่น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้วางแผนไว้และเกิดขึ้นแบบฉุกเฉิน) 
ดําเนินการเพ่ือลดผลในทางลบตามความจําเป็น 
  องค์กรต้องทําให้ม่ันใจว่ากระบวนการท่ีมีการจ้างหน่วยงานภายนอกดําเนินการมีการระบุ
และควบคุมการดําเนินการ  
 
5.2 การประเมินความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security risk 
assessment)  
  องค์กรต้องดําเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมากเสนอขอดําเนินการ หรือเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมากเกิดขึ้น โดยนําเกณฑ์ความเสี่ยงท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.1.2 a) มาพิจารณาด้วย  
  องค์กรต้องจัดเก็บสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็นผลของการประเมินความเสี่ยง
ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
 
5.3 การจัดการกับความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security risk 
treatment)  
  องค์กรต้องลงมือปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
  องค์กรต้องจัดเก็บสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็นผลของการจัดการความเสี่ยงด้าน
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
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ข้อ 6 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance evaluation) 
6.1 การเฝ้าระวัง การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมิน (Monitoring, measurement, 
analysis and evaluation)  
  องค์กรต้องประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความได้ผลของระบบบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  

  องค์กรต้องกําหนด:  
a) อะไรที่จําเป็นต้องเฝ้าระวังและวัดผล ซ่ึงรวมถึงกระบวนการและมาตรการด้านความ

ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
b) วิธีการในการเฝ้าระวัง วัดผล วิเคราะห์ และประเมินตามท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการ

ประเมินท่ีถูกต้อง  
ข้อสังเกต วิธีการท่ีเลือกใช้ควรให้ผลการประเมินท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได้และที่สามารถทําซํ้าได้
เพ่ือให้ได้ผลท่ีถูกต้อง  

c) เม่ือไรท่ีการเฝ้าระวังและวัดผลต้องดําเนินการ  
d) ใครเป็นผู้เฝ้าระวังและวัดผล  
e) เม่ือไรท่ีผลจากการเฝ้าระวังและวัดผลต้องได้รับการวิเคราะห์และประเมิน และ 
f) ใครเป็นผู้วิเคราะห์และประเมินผล  

   องค์กรต้องจัดเก็บสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรที่เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดง
การเฝ้าระวังและวัดผล 
 
6.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)  
  องค์กรต้องดําเนินการตรวจประเมินภายในตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้เพ่ือให้มี
สารสนเทศสําหรับการระบุว่าระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ: 

  a) สอดคล้องกับ  
  1) ความต้องการขององค์กรเองสําหรับระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ และ  
  2) ข้อกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้  
  b) มีการปฏิบัติและบํารุงรักษาไว้อย่างสัมฤทธ์ิผล   
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  องค์กรต้อง: 
  c) วางแผน กําหนด ลงมือปฏิบัติ และบํารุงรักษาโปรแกรมการตรวจประเมิน ซ่ึงรวมถึง
ความถี่ วิธีการท่ีใช้ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความต้องการในการตรวจประเมินที่วางแผนไว้ และการ
รายงานผล โปรแกรมการตรวจประเมินต้องนําความสําคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้องและผลการ
ตรวจประเมินครั้งก่อนมาพิจารณาร่วมด้วย    
  d) กําหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและขอบเขตของการตรวจประเมินแต่ละครั้ง  
  e) เลือกผู้ตรวจประเมินและดําเนินการตรวจประเมินซ่ึงเป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักฐาน 
  และมีความเป็นกลางของกระบวนการตรวจประเมิน 
  f) ทําให้ผลของการตรวจประเมินมีการรายงานไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และ  
  g) จัดเก็บสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงโปรแกรมการตรวจ
ประเมินและผลการตรวจประเมิน 
 
6.3 การทบทวนของผู้บริหาร (Management review)  
  ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้เพ่ือให้มีความเหมาะสม ความเพียงพอ และความสัมฤทธ์ิผล 
  การทบทวนของผู้บริหารต้องรวมการพิจารณาในเร่ือง: 
  a) สถานะของการดําเนินการจากผลการทบทวนครั้งก่อน  
  b) การเปลี่ยนแปลงในประเด็นภายในและภายนอกองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการ 
  ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
  c) ผลตอบกลับของประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ซ่ึง 
  รวมถึงแนวโน้มในเรื่อง  
  1) ความไม่สอดคล้องและการดําเนินการแก้ไข  
  2) ผลการเฝ้าระวังและวัดผล  
  3) ผลการตรวจประเมิน และ  
  4) ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
  d) ผลตอบกลับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  e) ผลการประเมินความเสี่ยงและสถานะของแผนการจัดการความเสี่ยง และ  
  f) โอกาสสําหรับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
  ผลการทบทวนของผู้บริหารต้องรวมการตัดสินใจเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
และความจําเป็นสําหรับการเปลี่ยนแปลงต่อระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
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  องค์กรต้องจัดเก็บสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงผลการทบทวน
ของผู้บริหาร  
 

ข้อ 7 การปรับปรุง (Improvement) 
7.1 ความไม่สอดคล้องและการดําเนินการแก้ไข (Nonconformity and corrective action)  
  เม่ือความไม่สอดคล้องหน่ึงเกิดขึ้น องค์กรต้อง:  
  a) ตอบกลับต่อความไม่สอดคล้องน้ันตามความเหมาะสม และ: 
  1) ดําเนินการเพ่ือควบคุมและแก้ไขความไม่สอดคล้อง และ  
  2) จัดการกับผลที่เกิดขึ้น  
  b) ประเมินความจําเป็นสําหรับการดําเนินการเพ่ือขจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องเพ่ือให้ 
  ไม่เกิดขึ้นซํ้าหรือไม่เกิดขึ้นในท่ีอ่ืนโดย:  
  1) การทบทวนความไม่สอดคล้อง  
  2) การระบุสาเหตุของความไม่สอดคล้อง และ  
  3) การระบุว่าความไม่สอดคล้องที่คล้ายกันมีหรือไม่ หรืออาจเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น  
  c) ดําเนินการแก้ไขที่จําเป็น  
  d) ทบทวนความสัมฤทธ์ิผลของการดําเนินการแก้ไขที่ได้ดําเนินการไป และ  
  e) ทําการเปลี่ยนแปลงต่อระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ถ้าจําเป็น  
  การดําเนินการแก้ไขต้องเหมาะสมต่อผลของความไม่สอดคล้องที่พบ  

  องค์กรต้องจัดเก็บสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดง: 
  f) สภาพของความไม่สอดคล้องและการดําเนินการใดๆ ท่ีได้ดําเนินการไป และ  
  g) ผลของการดําเนินการแก้ไข  
 
7.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)  
  องค์กรต้องปรับปรุงความเหมาะสม ความเพียงพอ และความสัมฤทธ์ิผลของระบบบริหาร
จัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
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มาตรการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ 
1. นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) 
1.1 ทิศทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Management Directions for 
Information Security) 
          วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการสนับสนุนด้านความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศโดยสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 
 1.1.1 นโยบายสําหรับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Policies for information 
security) 
 นโยบายสําหรับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศต้องมีการจัดทํา อนุมัติโดยผู้บริหาร เผยแพร่ 
และสื่อสารให้พนักงานและหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 1.1.2 การทบทวนนโยบายสําหรับการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Review of the policies for information security) 
 นโยบายความม่ันคงปลอดภัยต้องมีการทบทวนตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ หรือเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญต่อองค์กร เพ่ือให้นโยบายมีความเหมาะสม เพียงพอ และได้ผล 
 
2. โครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (organization of Information 
Security) 
2.1 โครงสร้างภายในองค์กร (Internal organization) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการกําหนดกรอบการบริหารจัดการโดยต้องมีการเริ่มต้นและควบคุม
การปฏิบัติและการดําเนินการด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กร 
 2.1.1 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information security roles and responsibilities) 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบท้ังหมดด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศต้องมีการกําหนดและ
มอบหมายความรับผิดชอบ 
 2.1.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of duties) 
 หน้าท่ีและส่วนงานที่รับผิดชอบที่จะทําให้เกิดการขัดต่อการปฏิบัติงานโดยจะทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินขององค์กรหรือมีการใช้ทรัพย์สินผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดย
ไม่ได้เจตนาก็ตาม ต้องมีการแยกหน้าท่ีดังกล่าวออกจากกัน เพ่ือลดโอกาสการเกิดขึ้นนั้น 
 2.1.3 การติดต่อกับหน่วยงานผู้มีอํานาจ (Contact with authorities) 
 การติดต่อกับหน่วยงานผู้มีอํานาจท่ีเกี่ยวข้องต้องมีการรักษาไว้ซ่ึงการติดต่อนั้นเพ่ือให้
สามารถติดต่อได้อย่างต่อเน่ือง 
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 2.1.4 การติดต่อกับกลุ่มท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องเดียวกัน (Contact with special 
interest groups) 
 การติดต่อกับกลุ่มที่มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องเดียวกัน กลุ่มท่ีมีความเช่ียวชาญด้านความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และสมาคมอาชีพ ต้องมีการรักษาไว้ซ่ึงการติดต่อน้ันเพ่ือให้สามารถติดต่อ
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 2.1.5 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศกับการบริหารจัดการโครงการ (Information 
security in project management) 
 การบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นประเภทใดของโครงการก็ตามต้องมีการระบุความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศของโครงการนั้น 
 
2.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาและการปฏิบัติงานจากระยะไกล (Mobile devices and 
teleworking) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการปฏิบัติงานจากระยะไกลและของการใช้
งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 2.2.1 นโยบายสําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Mobile device policy) 
 นโยบายและมาตรการสนับสนุนสําหรับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาต้องมีการ
นํามาใช้งานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีต่ออุปกรณ์ดังกล่าว 
  2.2.2 การปฏิบัติงานจากระยะไกล (Teleworking) 
 นโยบายและมาตรการสนับสนุนสําหรับการปฏิบัติงานจากสถานท่ีหน่ึงในระยะไกลต้องมีการ
นํามาใช้งานเพ่ือป้องกันข้อมูลท่ีมีการเข้าถึง การประมวลผล หรือการจัดเก็บ จากสถานท่ีดังกล่าว 
  
3. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security) 
3.1 ก่อนการจ้างงาน (Prior to employment) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พนักงานและผู้ท่ีทําสัญญาจ้างเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 
และมีความเหมาะสมตามบทบาทของตนเองที่ได้รับการพิจารณา 
 3.1.1 การคัดเลือก (Screening) 
 การตรวจสอบภูมิหลังของผู้สมัครงานต้องมีการดําเนินการโดยมีความสอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และต้องดําเนินการในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการ
ทางธุรกิจ ช้ันความลับของข้อมูลท่ีจะถูกเข้าถึง และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
 3.1.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างงาน (Terms and conditions of employment) 
 ข้อตกลงและเง่ือนไขในสัญญาจ้างกับพนักงานและผู้ท่ีทําสัญญาจ้างต้องกล่าวถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของพนักงาน ของผู้ท่ีทําสัญญาจ้าง และขององค์กร 
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3.2 ระหว่างการจ้างงาน (During employment) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พนักงานและผู้ที่ทําสัญญาจ้างตระหนักและปฏิบัติตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของตนเอง 
 3.2.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Management responsibilities) 
 ผู้บริหารต้องกําหนดให้พนักงานและผู้ท่ีทําสัญญาจ้างทั้งหมดรักษาความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศโดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติขององค์กรท่ีกําหนดไว้ 
 3.2.2 การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการฝึกอบรมด้านความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information security awareness, education and training) 
 พนักงานขององค์กรท้ังหมดและผู้ที่ทําสัญญาจ้างท่ีเกี่ยวข้อง ต้องได้รับการสร้างความ
ตระหนัก ให้ความรู้ และฝึกอบรมด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และต้องมีการเรียนรู้และ
ทบทวนเพ่ิมเติมในนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองปฏิบัติ 
 3.2.3 กระบวนการทางวินัย (Disciplinary process) 
 กระบวนการทางวินัยต้องมีการกําหนดอย่างเป็นทางการและมีการสื่อสารให้พนักงานได้รับ
ทราบ เพ่ือดําเนินการต่อพนักงานที่ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร 
 
3.3 การส้ินสุดหรือการเปล่ียนการจ้างงาน (Termination and change of employment) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ขององค์กรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเปลี่ยน
หรือสิ้นสุดการจ้างงาน 
 3.3.1 การส้ินสุดหรือการเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบของการจ้างงาน (Termination or 
change of employment responsibilities) 
 หน้าที่ความรับผิดชอบด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ียังต้องคงไว้หลังการสิ้นสุดหรือ
เปลี่ยนการจ้างงาน ต้องมีการกําหนดและส่ือสารให้ได้รับทราบต่อพนักงานหรือผู้ท่ีทําสัญญาจ้าง 
รวมท้ังควบคุมให้ปฏิบัติตามอย่างสอดคล้อง 
 
4. การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) 
4.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน (Responsibility for Assets) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการระบุทรัพย์สินขององค์กรและกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ป้องกันทรัพย์สินอย่างเหมาะสม 
 4.1.1 บัญชีทรัพย์สิน (Inventory of assets) 
 ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศต้องมีการระบุ จัดทํา
เป็นทะเบียนทรัพย์สิน และปรับปรุงให้ทันสมัย 
  4.1.2 ผู้ถือครองทรัพย์สิน (Ownership of assets) 
 ทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินต้องมีผู้ถือครองทรัพย์สิน 
 4.1.3 การใช้ทรัพย์สินอย่างเหมาะสม (Acceptable use of assets) 
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 กฎเกณฑ์การใช้อย่างเหมาะสมสําหรับการใช้งานสารสนเทศและทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ ต้องมีการระบุ จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และบังคับ
ใช้ให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง 
 4.1.4 การคืนทรัพย์สิน (Return of assets) 
 พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานภายนอกทั้งหมดต้องคืนทรัพย์สินขององค์กรท้ังหมดท่ี
ตนเองถือครอง เม่ือสิ้นสุดการจ้างงาน หมดสัญญา หรือสิ้นสุดข้อตกลงการจ้าง 
 
4.2 การจัดช้ันความลับของสารสนเทศ (Information classification) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สารสนเทศได้รับระดับการป้องกันท่ีเหมาะสมโดยสอดคล้องกับ
ความสําคัญของสารสนเทศน้ันที่มีต่อองค์กร 
 4.2.1 ช้ันความลับของสารสนเทศ (Classification of information) 
 สารสนเทศต้องมีการจัดช้ันความลับโดยพิจารณาจากความต้องการด้านกฎหมาย คุณค่า 
ระดับความสําคัญ และระดับความอ่อนไหวหากถูกเปิดเผยหรือเปล่ียนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต   
 4.2.2 การบ่งช้ีสารสนเทศ (Labeling of information) 
 ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการบ่งช้ีสารสนเทศต้องมีการจัดทําและปฏิบัติตาม โดยต้องมีความ
สอดคล้องกับวิธีหรือขั้นตอนการจัดช้ันความลับของสารสนเทศที่องค์กรกําหนดไว้ 
 4.2.3 การจัดการทรัพย์สิน (Handling of assets) 
 ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการจัดการทรัพย์สินต้องมีการจัดทําและปฏิบัติตาม โดยต้องมีความ
สอดคล้องกับวิธีหรือขั้นตอนการจัดช้ันความลับของสารสนเทศที่องค์กรกําหนดไว้ 
 
4.3 การจัดการส่ือบันทึกข้อมูล (Media Handling) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง การขนย้ายการ
ลบ หรือการทําลายสารสนเทศท่ีจัดเก็บอยู่บนสื่อบันทึกข้อมูล 
 4.3.1 การบริหารจัดการส่ือบันทึกข้อมูลท่ีถอดแยกได้ (Management of removable 
media) 
 ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการบริหารจัดการกับสื่อบันทึกข้อมูลที่ถอดแยกได้ต้องมีการจัดทําและ
ปฏิบัติตาม โดยต้องมีความสอดคล้องกับวิธีหรือขั้นตอนการจัดช้ันความลับของสารสนเทศที่องค์กร
กําหนดไว้ 
 4.3.2 การทําลายสื่อบันทึกข้อมูล (Disposal of media) 
 สื่อบันทึกข้อมูลต้องมีการกําจัดหรือทําลายท้ิงอย่างม่ันคงปลอดภัย เม่ือหมดความต้องการใน
การใช้งาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการทําลายซ่ึงกําหนดไว้อย่างเป็นทางการ 
 4.3.3 การขนย้ายสื่อบันทึกข้อมูล (Physical media transfer) 
 สื่อบันทึกข้อมูลท่ีมีข้อมูลต้องมีการป้องกันข้อมูลจากการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การ
นําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือความเสียหายในระหว่างท่ีนําส่งหรือขนย้ายสื่อบันทึกข้อมูลน้ัน 
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5. การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 
5.1 ความต้องการทางธุรกิจสําหรับการควบคุมการเข้าถึง (Business requirements of 
access control) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือจํากัดการเข้าถึงสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ 
 5.1.1 นโยบายควบคุมการเข้าถึง (Access control policy) 
 นโยบายควบคุมการเข้าถึงต้องมีการกําหนด จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนตาม
ความต้องการทางธุรกิจและความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 5.1.2 การเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่าย (Access to networks and network 
services) 
 ผู้ใช้งานต้องได้รับสิทธิการเข้าถึงเฉพาะเครือข่ายและบริการเครือข่ายตามที่ตนได้รับอนุมัติ
การเข้าถึงเท่าน้ัน 
 
5.2 การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User access management) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้งานเฉพาะผู้ท่ีได้รับอนุญาต และป้องกันการ
เข้าถึงระบบและบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 5.2.1 การลงทะเบียนและการถอดถอนสิทธิผู้ใช้งาน (User registration and de-
registration) 
 กระบวนการลงทะเบียนและถอดถอนสิทธิผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการต้องมีการปฏิบัติตามเพ่ือ
เป็นการให้สิทธิการเข้าถึง 
 5.2.2 การจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User access provisioning) 
 กระบวนการจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานต้องมีการปฏิบัติตาม ท้ังให้และถอดถอนสิทธิ
การเข้าถึงสําหรับผู้ใช้งานทุกประเภทและทุกระบบและบริการท้ังหมดขององค์กร 
 5.2.3 การบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงตามระดับสิทธิ (Management of privileged 
access right) 
 การให้และใช้สิทธิการเข้าถึงตามระดับสิทธิต้องมีการจํากัดและควบคุม 
 5.2.4 การบริหารจัดการข้อมูลความลับสําหรับการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน (Management 
of secret authentication information of users)              
 การมอบข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานซ่ึงเป็นข้อมูลลับ ต้องมีการควบคุมโดยผ่าน
กระบวนการบริหารจัดการที่เป็นทางการ 
 5.2.5 การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of user access rights) 
 เจ้าของทรัพย์สินต้องมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 5.2.6 การถอดถอนหรือปรับปรุงสิทธิการเข้าถึง (Removal or adjustment of access 
rights) 
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 สิทธิการเข้าถึงของพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานภายนอกต่อสารสนเทศและอุปกรณ์
ประมวลผลสารสนเทศต้องได้รับการถอดถอนเม่ือสิ้นสุดการจ้างงาน หมดสัญญา หรือสิ้นสุดข้อตกลง
การจ้าง หรือต้องได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องเม่ือมีการเปลี่ยนการจ้างงาน 
 
5.3 หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities) 
 เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีความรับผิดชอบในการป้องกันข้อมูลการพิสูจน์ตัวตน 
 5.3.1 การใช้ข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนซ่ึงเป็นข้อมูลลับ (Use of secret authentication 
information) 
 ผู้ใช้งานต้องดําเนินตามวิธีปฏิบัติขององค์กรสําหรับการใช้งานข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนซ่ึงเป็น
ข้อมูลลับ 
 
5.4 การควบคุมการเข้าถึงระบบ (System and application access control) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 5.4.1 การจํากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information access restriction) 
 การเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชันในระบบงานต้องมีการจํากัดให้สอดคล้องกับนโยบาย
ควบคุมการเข้าถึง 
 5.4.2 ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการล็อกอินเข้าระบบที่มีความม่ันคงปลอดภัย (Secure log-on 
procedures) 
 กรณีมีการกําหนดโดยนโยบายควบคุมการเข้าถึง การเข้าถึงระบบต้องมีการควบคุมโดยผ่าน
ทางข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการล็อกอินเข้าระบบที่มีความม่ันคงปลอดภัย 
 5.4.3 ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password management system) 
 ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานและบังคับการต้ังรหัสผ่านท่ีมี
คุณภาพ 
 5.4.4 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of privileged utility programs) 
 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ท่ีอาจละเมิดมาตรการความม่ันคงปลอดภัยของระบบ ต้องมี
การจํากดัและควบคุมการใช้อย่างใกล้ชิด 
 5.4.5 การควบคุมการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโปรแกรม (Access control to program 
source code) 
 การเข้าถึงซอร์สโค้ดของโปรแกรมต้องมีการจํากัดและควบคุม 
 
6. การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) 
6.1 มาตรการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic controls) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการใช้การเข้ารหัสข้อมูลอย่างเหมาะสมและได้ผลและป้องกันความลับ 
การปลอมแปลง หรือความถูกต้องของสารสนเทศ 
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 6.1.1 นโยบายการใช้มาตรการเข้ารหัสข้อมูล (Policy on the use of cryptographic 
controls) 
 นโยบายการใช้มาตรการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือป้องกันสารสนเทศต้องมีการจัดทําและปฏิบัติตาม 
 6.1.2 การบริหารจัดการกุญแจ (Key management) 
 นโยบายการใช้งาน การป้องกัน และอายุการใช้งานของกุญแจ ต้องมีการจัดทําและปฏิบัติ
ตามตลอดวงจรชีวิตของกุญแจ 
 
7. ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and 
environmental Security)    
7.1 พื้นท่ีท่ีต้องการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Secure areas) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหาย และการ
แทรกแซงการทํางาน ที่มีต่อสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศขององค์กร 
 7.1.1 ขอบเขตหรือบริเวณโดยรอบทางกายภาพ (Physical security perimeter) 
 ขอบเขตหรือบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีท่ีต้องการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ต้องมีการกําหนด
ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการป้องกันพ้ืนท่ีสําคัญดังกล่าวอันประกอบไปด้วยสารสนเทศหรืออุปกรณ์ประมวลผล
สารสนเทศที่มีความสําคัญ 
 7.1.2 การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical entry controls) 
 พ้ืนท่ีท่ีต้องการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ต้องมีการป้องกันโดยมีการควบคุมการเข้า
ออกอย่างเหมาะสม โดยกําหนดให้เฉพาะผู้ท่ีได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงพ้ืนที่สําคัญได้ 
 7.1.3 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับสํานักงาน ห้องทํางาน และอุปกรณ์ (Securing 
office, room and facilities) 
 ความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพของสํานักงาน ห้องทํางาน และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีการ
ออกแบบและดําเนินการ 
 7.1.4 การป้องกันต่อภัยคุกคามจากภายนอกและสภาพแวดล้อม (Protecting against 
external end environmental threats) 
 การป้องกันทางกายภาพต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ การโจมตีหรือการบุกรุก หรืออุบัติเหตุ 
ต้องมีการออกแบบและดําเนินการ 
 7.1.5 การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีต้องการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Working in secure 
areas) 
 ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ท่ีต้องการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ต้องมี
การจัดทําและปฏิบัติตาม 
 7.1.6 พ้ืนท่ีสําหรับรับส่งสิ่งของ (Delivery and loading areas) 
 จุดหรือบริเวณท่ีสามารถเข้าถึงองค์กร เช่น พ้ืนท่ีสําหรับรับส่งส่ิงของ บริเวณอ่ืนๆ ท่ีผู้ท่ีไม่ได้
รับอนุญาตสามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีขององค์กรได้ ต้องมีการควบคุม และหากเป็นไปได้ จุดหรือบริเวณ
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ดังกล่าวควรแยกออกมาจากบริเวณท่ีมีอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 
 
7.2 อุปกรณ ์(Equipment) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเสียหาย การขโมย หรือการเป็นอันตรายต่อ
ทรัพย์สินและป้องกันการหยุดชะงักต่อการดําเนินงานขององค์กร 
 7.2.1 การจัดต้ังและป้องกันอุปกรณ์ (Equipment sitting and protection) 
 อุปกรณ์ต้องมีการจัดต้ังและป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามและอันตรายด้าน
สภาพแวดล้อม และจากโอกาสในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 7.2.2 ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทํางาน (Supporting utilities) 
 อุปกรณ์ต้องได้รับการป้องกันจากการล้มเหลวของกระแสไฟฟ้าและการหยุดชะงักอ่ืนๆ ท่ีมี
สาเหตุมาจากการล้มเหลวของระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทํางานต่างๆ 
 7.2.3 ความม่ันคงปลอดภัยของการเดินสายสัญญาณและสายส่ือสาร (Cabling security) 
 การเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคม ซ่ึงส่งข้อมูลหรือสนับสนุนบริการสารสนเทศ 
ต้องมีการป้องกันจากการขัดขวางการทํางาน การแทรกแซงสัญญาณ หรือการทําให้เสียหาย 
 7.2.4 การบํารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment maintenance) 
 อุปกรณ์ต้องได้รับการบํารุงรักษาอย่างถูกต้องเพ่ือให้มีสภาพความพร้อมใช้งานและการ
ทํางานที่ถูกต้องอย่างต่อเน่ือง 
 7.2.5 การนําทรัพย์สินขององค์กรออกนอกสํานักงาน (Removal of assets) 
 อุปกรณ์ สารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ ต้องไม่มีการนําออกนอกสํานักงาน โดยปราศจากการขอ
อนุญาตก่อน 
 7.2.6 ความม่ันคงปลอดภัยของอุปกรณ์และทรัพย์สินที่ใช้งานอยู่ภายนอกสํานักงาน 
(Security of equipment and assets off- premises) 
 ทรัพย์สินที่ใช้งานอยู่ภายนอกสํานักงานต้องมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยโดยพิจารณา
จากความเสี่ยงของการปฏิบัติงานอยู่ภายนอกสํานักงาน 
 7.2.7 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับการกําจัดหรือทําลายอุปกรณ์ หรือการนําอุปกรณ์ไปใช้
งานอย่างอ่ืน (Secure disposal or re-use of equipment) 
 อุปกรณ์ที่มีสื่อบันทึกข้อมูลต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลสําคัญและซอฟต์แวร์ท่ีมี
ใบอนุญาตมีการลบทิ้งหรือเขียนทับอย่างม่ันคงปลอดภัย ก่อนการกําจัดอุปกรณ์ หรือก่อนการนํา
อุปกรณ์ไปใช้งานอย่างอ่ืน 
 7.2.8 อุปกรณ์ของผู้ใช้งานท่ีท้ิงไว้โดยไม่มีผู้ดูแล (Unattended user equipment) 
 ผู้ใช้งานต้องมีการป้องกันอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีท้ิงไว้ในสถานที่หน่ึง ณ 
ช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่มีผู้ดูแล 
 7.2.9 นโยบายโต๊ะทํางานปลอดเอกสารสําคัญและนโยบายการป้องกันหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
(Clear desk and clear screen policy) 
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 นโยบาย 'โต๊ะทํางานปลอดเอกสารสําคัญ' เพ่ือป้องกันเอกสารกระดาษและสื่อบันทึกข้อมูลที่
ถอดแยกได้ และนโยบาย 'การป้องกันหน้าจอคอมพิวเตอร์' เพ่ือป้องกันสารสนเทศในอุปกรณ์
ประมวลผลสารสนเทศ ต้องมีการนํามาใช้งาน (เพ่ือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพต่อเอกสารและ
ข้อมูลสําคัญขององค์กร 
  
8. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินงาน (Operations Security) 
8.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Operational Procedures and 
Responsibilities) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ม่ันคงปลอดภัย 
 8.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Documented operating 
procedures) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องมีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ท่ี
จําเป็นต้องใช้งาน 
 8.1.2 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) 
 การเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ และ
ระบบที่มีผลต่อความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ต้องมีการควบคุมการดําเนินการ 
 8.1.3 การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity management) 
 การใช้ทรัพยากรของระบบต้องมีการติดตาม ปรับปรุง และคาดการณ์ความต้องการเพ่ิมเติม
ในอนาคตเพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ 
 8.1.4 การแยกสภาพแวดล้อมสําหรับการพัฒนา การทดสอบ และการให้บริการออกจากกัน 
(Separation of development, testing and operational environments) 
 สภาพแวดล้อมสําหรับการพัฒนา การทดสอบ และการให้บริการ ต้องมีการจัดทําแยกกัน 
เพ่ือลดความเสี่ยงของการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสําหรับการให้บริการโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
  
8.2 การป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Protection from Malware) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศได้รับการป้องกันจาก
โปรแกรมไม่ประสงค์ดี 
 8.2.1 มาตรการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Controls against malware) 
 มาตรการตรวจหา การป้องกัน และการกู้คืน จากโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ต้องมีการ
ดําเนินการร่วมกับการสร้างความตระหนักผู้ใช้งานท่ีเหมาะสม 
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8.3 การสํารองข้อมูล (Backup) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
 8.3.1 การสํารองข้อมูล (Information backup) 
 ข้อมูลสํารองสําหรับสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และอิมเมจของระบบ ต้องมีการดําเนินการสํารอง
ไว้และมีการทดสอบความพร้อมใช้ของข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอตามนโยบายการสํารองข้อมูลท่ีได้ตกลงไว้ 
 
8.4 การบันทึกข้อมูลล็อกและการเฝ้าระวัง (Logging and Monitoring) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการบันทึกเหตุการณ์และจัดทําหลักฐาน 
 8.4.1 การบันทึกข้อมูลล็อกแสดงเหตุการณ์ (Event logging) 
 ข้อมูลล็อกแสดงเหตุการณ์ซ่ึงบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งาน การทํางานของระบบที่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนปกติ ความผิดพลาดในการทํางานของระบบ และเหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัย ต้องมี
การบันทึกไว้ จัดเก็บ และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 
 8.4.2 การป้องกันข้อมูลล็อก (Protection of log information) 
 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลล็อกและข้อมูลล็อกต้องได้รับการป้องกันจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและ
การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 8.4.3 ข้อมูลล็อกกิจกรรมของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการระบบ (Administrator 
and operator logs) 
 กิจกรรมของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต้องมีการบันทึกไว้เป็นข้อมูลล็อก ข้อมูล
ดังกล่าวต้องมีการป้องกันและทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 
 8.4.4 การต้ังนาฬิกาให้ถูกต้อง (Clock Synchronization) 
 นาฬิกาของระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในองค์กรหรือในขอบเขตหนึ่ง ต้องมีการตั้งให้ตรง
และถูกต้องเทียบกับแหล่งอ้างอิงเวลาแห่งหน่ึง 
 
8.5 การควบคุมการติดต้ังซอฟต์แวร์บนระบบให้บริการ (Control of operational software) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ระบบให้บริการมีการทํางานท่ีถูกต้อง 
 8.5.1 การติดต้ังซอฟต์แวร์บนระบบให้บริการ (Installation of software on operational 
systems) 
 ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการควบคุมการติดต้ังซอฟต์แวร์บนระบบให้บริการต้องมีการปฏิบัติ
ตามให้สอดคล้อง 
 
8.6 การบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค (Technical Vulnerability Management) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางเทคนิค 
 8.6.1 การบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค (Management of technical 
vulnerabilities) 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ทางเทคนิคของระบบท่ีใช้งานต้องมีการติดตามอย่างทันกาล จุดอ่อน
ต่อช่องโหว่ดังกล่าวขององค์กรต้องมีการประเมิน และมาตรการท่ีเหมาะสมต้องถูกนํามาใช้เพ่ือจัดการ
กับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.6.2 การจํากัดการติดต้ังซอฟต์แวร์ (Restrictions on software installation) 
 กฎเกณฑ์ควบคุมการติดต้ังซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้งานต้องมีการกําหนดและปฏิบัติตาม 
 
8.7 ส่ิงท่ีต้องพิจารณาในการตรวจประเมินระบบ (Information Systems Audit 
Considerations) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือลดผลกระทบของกิจกรรมการตรวจประเมินบนระบบให้บริการ 
 8.7.1 มาตรการการตรวจประเมินระบบ (Information systems audit controls) 
 ความต้องการในการตรวจประเมินและกิจกรรมการตรวจประเมินระบบให้บริการต้องมีการ
วางแผนและตกลงร่วมกันอย่างระมัดระวังเพ่ือลดโอกาสการหยุดชะงักท่ีมีต่อกระบวนการทางธุรกิจ 
 
9. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการส่ือสารข้อมูล (Communications security) 
9.1 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภยัของเครือข่าย (Network Security Management) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการป้องกันสารสนเทศในเครือข่ายและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ 
 9.1.1 มาตรการเครือข่าย (Network controls) 
 เครือข่ายต้องมีการบริหารจัดการและควบคุมเพ่ือป้องกันสารสนเทศในระบบต่างๆ 
 9.1.2 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับบริการเครือข่าย (Security of network services) 
 กลไกด้านความม่ันคงปลอดภัย ระดับการให้บริการ และความต้องการในส่วนของผู้บริหาร
สําหรับบริการเครือข่ายท้ังหมด ต้องมีการระบุและรวมไว้ในข้อตกลงการให้บริการเครือข่าย ไม่ว่า
บริการเหล่าน้ีจะมีการให้บริการโดยองค์กรเองหรือจ้างการให้บริการก็ตาม 
 9.1.3 การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in networks) 
 กลุ่มของบริการสารสนเทศ ผู้ใช้งาน และระบบ ต้องมีการจัดแบ่งเครือข่ายตามกลุ่มท่ีกําหนด 
 
9.2 การถ่ายโอนสารสนเทศ (Information transfer) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศท่ีมีการถ่ายโอนภายใน
องค์กรและถ่ายโอนกับหน่วยงานภายนอก 
 9.2.1 นโยบายและข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการถ่ายโอนสารสนเทศ (Information transfer 
policies and procedures) 
 นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรการสําหรับการถ่ายโอนสารสนเทศอย่างเป็นทางการต้องมี
การปฏิบัติเพ่ือป้องกันสารสนเทศที่มีการถ่ายโอน โดยผ่านทางการใช้อุปกรณ์การสื่อสารทุกประเภท 
 9.2.2 ข้อตกลงสําหรับการถ่ายโอนสารสนเทศ (Agreements on information transfer) 
 ข้อตกลงสําหรับการถ่ายโอนสารสนเทศทางธุรกิจให้มีความม่ันคงปลอดภัยต้องมีการระบุ
ระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก 
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 9.2.3 การส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic messaging) 
 สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการป้องกันอย่าง
เหมาะสม 
 9.2.4 ข้อตกลงการรักษาความลับหรือการไม่เปิดเผยความลับ (Confidentiality or non-
disclosure agreements) 
 ความต้องการในการรักษาความลับหรือการไม่เปิดเผยความลับซ่ึงสะท้อนถึงความจําเป็นของ
องค์กรในการป้องกันสารสนเทศ ต้องมีการระบุ ทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ และบันทึกไว้อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 
10. การจัดหา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ (System acquisition, 
development and maintenance) 
10.1 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security requirements of 
information systems) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสําคัญหนึ่งของระบบ
ตลอดวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ ซ่ึงรวมถึงความต้องการด้านระบบที่มีการให้บริการผ่านเครือข่าย
สาธารณะด้วย 
 10.1.1 การวิเคราะห์และกําหนดความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศ 
(Information security requirements analysis and specification) 
 ความต้องการท่ีเกี่ยวข้องกับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศต้องมีการรวมเข้ากับความ
ต้องการสําหรบัระบบใหม่หรอืการปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้ว 
 10.1.2 ความม่ันคงปลอดภัยของบริการสารสนเทศบนเครือข่ายสาธารณะ (Securing 
application services on public networks) 
 สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับบริการสารสนเทศซึ่งมีการส่งผ่านเครือข่ายสาธารณะต้องได้รับการ
ป้องกันจากการฉ้อโกง การโต้เถียง และการเปิดเผยและการเปล่ียนแปลงสารสนเทศโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
 10.1.3 การป้องกันธุรกรรมของบริการสารสนเทศ (Protecting application services 
transactions) 
 สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริการสารสนเทศ ต้องได้รับการป้องกันจากการรับส่ง
ข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ การส่งข้อมูลผิดเส้นทาง การเปลี่ยนแปลงข้อความโดยไม่ได้รับอนุญาต การ
เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบัอนุญาต การส่งขอ้ความซํ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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10.2 ความมัน่คงปลอดภัยสําหรับกระบวนการพัฒนาและสนับสนุน (Security in 
development and support processes) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศมีการออกแบบและดําเนินการตลอด
วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ 
 10.2.1 นโยบายการพัฒนาระบบให้มีความม่ันคงปลอดภัย (Secure development 
policy) 
 กฎเกณฑ์สําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต้องมีการกําหนดและปฏิบัติตามสําหรับการ
พัฒนาระบบขององค์กร 
 10.2.2 ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบ (System Change control 
procedures) 
 การเปลี่ยนแปลงระบบในวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบต้องมีการควบคุมโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการเปลี่ยนแปลงระบบท่ีกําหนดไว้อย่างเป็นทางการ 
 10.2.3 การทบทวนทางเทคนิคต่อระบบหลังจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
(Technical review of applications after operating platform changes) 
 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ ระบบสําคัญต้องมีการทบทวนและ
ทดสอบเพ่ือให้ม่ันใจว่าไม่มีผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติงานหรือด้านความม่ันคงปลอดภัยของ
องค์กร 
 10.2.4 การจํากัดการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์สําเร็จรูป (Restrictions on changes to 
software packages) 
 การเปลี่ยนแปลงต่อซอฟต์แวร์สําเร็จรูปต้องไม่อนุญาตการดําเนินการ จํากัดการเปลี่ยนแปลง
เท่าท่ีจําเป็น และต้องมีการควบคุมอย่างรัดกุม 
 10.2.5 หลักการวิศวะกรรมระบบด้านความม่ันคงปลอดภยั (Secure system engineering 
principles) 
 หลักการวิศวกรรมระบบให้มีความม่ันคงปลอดภัยต้องมีการกําหนดขึ้นมาเป็นลายลักษณ์
อักษร ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และประยุกต์กับงานการพัฒนาระบบ 
 10.2.6 สภาพแวดล้อมของการพัฒนาระบบท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย (Secure 
development environment) 
 องค์กรต้องจัดทําและป้องกันอย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของการพัฒนาระบบที่มีความ
ม่ันคงปลอดภัย ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมตลอดวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ 
 10.2.7 การจ้างหน่วยงานภายนอกพัฒนาระบบ (Outsourced development) 
 องค์กรต้องกํากับดูแล เฝ้าระวัง และติดตามกิจกรรมการพัฒนาระบบที่จ้างหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ 
 10.2.8 การทดสอบด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบ (System security testing) 
 การทดสอบคุณสมบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบต้องมีการดําเนินการในระหว่างท่ี
ระบบอยู่ในช่วงการพัฒนา 



 

     บริษัท ที‐เน็ต จํากดั 
 

 
 

หน้า 27 จาก 31 
บริษัท ที‐เน็ต จํากดั จดัทําเอกสารเผยแพร่ฉบับน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือใช้ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยพัฒนา  

 

 10.2.9 การทดสอบเพ่ือรับรองระบบ (System acceptance testing) 
 แผนการทดสอบและเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรับรองระบบ ต้องมีการจัดทําสําหรับระบบใหม่ 
ระบบที่ปรับปรุง และระบบเวอร์ช่ันใหม่ 
 
10.3 ข้อมูลสําหรับการทดทดสอบ (Test data) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการป้องกันข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการทดสอบ 
 10.3.1 การป้องกันข้อมูลสําหรับการทดสอบ (Protection of test data) 
 ข้อมูลสําหรับการทดสอบระบบต้องมีการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง มีการป้องกัน และควบคุม
การนํามาใช้งาน 
 
11. ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก (Supplier relationships) 
11.1 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก (Information 
security in supplier relationship) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการป้องกันทรัพย์สินขององค์กรท่ีมีการเข้าถึงโดยผู้ให้บริการภายนอก 
 11.1.1 นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศด้านความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก 
(Information security policy for supplier relationships) 
 ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
ทรัพย์สินขององค์กรโดยผู้ให้บรกิารภายนอก ต้องมีการกําหนดและตกลงกับผู้ให้บริการภายนอก และ
จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
 11.1.2 การระบุความม่ันคงปลอดภัยในข้อตกลงการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก 
(Addressing security within supplier agreements) 
 ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศต้องมีการกําหนดและตกลงกับผู้ให้บริการ
ภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การประมวลผล การจัดเก็บ การสื่อสาร และการให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสําหรับ สารสนเทศขององค์กรโดยผู้ให้บริการภายนอก 
 11.1.3 ห่วงโซ่การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยผู้ให้บริการภายนอก 
(Information and communication technology supply chain) 
 ข้อตกลงกับผู้ให้บริการภายนอกต้องรวมความต้องการเรื่องการระบุความเสี่ยงอันเกิดจาก
ห่วงโซ่การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยผู้ให้บริการภายนอก 
 
11.2 การบริหารจัดการการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก (Supplier service delivery 
management) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการรักษาไว้ซ่ึงระดับความม่ันคงปลอดภัยและระดับการให้บริการ
ตามท่ีตกลงกันไว้ในข้อตกลงการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก 
 11.2.1 การติดตามและทบทวนบริการของผู้ให้บริการภายนอก (Monitoring and review 
of supplier services) 
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 องค์กรต้องมีการติดตาม ทบทวน และตรวจประเมินการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
อย่างสมํ่าเสมอ 
 11.2.2 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงบริการของผู้ให้บริการภายนอก (Managing 
changes to supplier services) 
 การเปลี่ยนแปลงต่อการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก รวมทั้งการปรับปรุงนโยบาย 
ขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ต้องมีการบริหารจัดการ โดยต้องนําระดับความสําคัญ
ของสารสนเทศ ระบบ และกระบวนการทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย และต้องทบทวนการ
ประเมินความเสี่ยงใหม่ 
  
12. การบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Incident Management) 
12.1 การบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการปรับปรุง 
(Management of information security incidents and improvements) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีวิธีการท่ีสอดคล้องกันและได้ผลสําหรับการบริหารจัดการเหตุการณ์
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ซ่ึงรวมถึงการแจ้งสถานการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและ
จุดอ่อนความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศให้ได้รับทราบ 
 12.1.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติ (Responsibilities and procedures) 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการบริหารจัดการต้องมีการกําหนดเพื่อให้มี
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ได้ผล และตามลําดับต่อเหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 12.1.2 การรายงานสถานการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Reporting information 
security events) 
 สถานการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศต้องมีการรายงานผ่านทางช่องทางการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและรายงานอย่างรวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 
 12.1.3 การรายงานจุดอ่อนความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Reporting information 
security weaknesses) 
 พนักงานและผู้ที่ทําสัญญาจ้างซ่ึงใช้ระบบและบริการสารสนเทศขององค์กรต้องสังเกตและ
รายงานจุดอ่อนความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศในระบบหรือบริการท่ีสังเกตพบหรือท่ีสงสัย 
 12.1.4 การประเมินและตัดสินใจต่อสถานการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Assessment of and decision on information security events) 
 สถานการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศต้องมีการประเมินและต้องมีการตัดสินว่า
สถานการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือไม่ 
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 12.1.5 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Response to 
information security incidents) 
 เหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศต้องได้รับการตอบสนองเพื่อจัดการกับปัญหาตาม
ขั้นตอนปฏิบัติท่ีจัดทําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 12.1.6 การเรียนรู้จากเหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Learning from 
information security incidents) 
 ความรู้ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศต้องถูก
นํามาใช้เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 12.1.7 การเก็บรวบรวมหลักฐาน (Collection of evidence) 
 องค์กรต้องกําหนดและประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการระบุ การรวบรวม การจัดหา 
และการจัดเก็บสารสนเทศซ่ึงสามารถใช้เป็นหลักฐาน 
 
13. ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Information security aspects of business continuity 
management) 
13.1 ความต่อเนื่องด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security continuity) 
 13.1.1 การวางแผนความต่อเน่ืองด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Planning 
information security continuity) 
 องค์กรต้องกําหนดความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและด้านความต่อเน่ือง
ในสถานการณ์ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เช่น ในช่วงที่เกิดวิกฤตหรือภัยพิบัติหนึ่ง 
 13.1.2 การปฏิบัติเพ่ือเตรียมการสร้างความต่อเน่ืองด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Implementing information security continuity)         
 องค์กรต้องกําหนด จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร ปฏิบัติ และปรับปรุง กระบวนการ ขั้นตอน
ปฏิบัติ และมาตรการ เพ่ือให้ได้ระดับความต่อเนื่องด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศที่กําหนดไว้
เม่ือมีสถานการณ์ความเสียหายหน่ึงเกิดขึ้น 
 13.1.3 การตรวจสอบ การทบทวน และการประเมินความต่อเนื่องด้านความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Verify, review and evaluate information security continuity) 
 องค์กรต้องมีการตรวจสอบมาตรการสร้างความต่อเนื่องที่ได้เตรียมการไว้ตามรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้ม่ันใจว่ามาตรการเหล่านั้นยังถูกต้องและได้ผลเม่ือมีสถานการณ์ความเสียหาย
เกิดขึ้น 
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13.2 การเตรียมการอุปกรณ์ประมวลผลสํารอง (Redundancies) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดเตรียมสภาพความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ 
 13.2.1 สภาพความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ (Availability of 
information processing facilities) 
 อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศต้องมีการเตรียมการสํารองไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการด้านสภาพความพร้อมใช้ท่ีกําหนดไว้ 
 

14. ความสอดคล้อง (Compliance) 
14.1 ความสอดคล้องกับความต้องการด้านกฎหมายและในสัญญาจ้าง (Compliance with 
legal and contractual requirements) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อผูกพันในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือสัญญา
จ้าง ท่ีเกี่ยวข้องกับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และท่ีเป็นความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัย 
 14.1.1 การระบุกฎหมายและความต้องการในสัญญาจ้างท่ีเกี่ยวข้อง (Identification of 
applicable legislation and contractual requirements) 
 ความต้องการท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสัญญาจ้าง รวมทั้ง
วิธีการขององค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว ต้องมีการระบุอย่างชัดเจน จัดทําเป็น
ลายลักษณ์อักษร และปรับปรุงให้ทันสมัย สําหรับแต่ละระบบและสําหรับองค์กร 
 14.1.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property rights) 
 ขั้นตอนปฏิบัติท่ีเหมาะสมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างสอดคล้อง เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีความ
สอดคล้องกับความต้องการของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสัญญาจ้าง ท่ีว่าด้วยเร่ืองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีกรรมสิทธ์ิ 
 14.1.3 การป้องกันข้อมูล (Protection of records) 
 ข้อมูลขององค์กรต้องได้รับการป้องกันจากการสูญหาย การถูกทําลาย การปลอมแปลง การ
เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สัญญาจ้าง และความต้องการทางธุรกิจ 
 14.1.4 ความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy and protection of 
personal identifiable information) 
 ความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีการดําเนินการให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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 14.1.5 ระเบียบข้อบังคับสําหรับมาตรการเข้ารหัสข้อมูล (Regulation of cryptographic 
controls) 
 มาตรการเข้ารหัสข้อมูลต้องมีการใช้ให้สอดคล้องกับข้อตกลง กฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับท้ังหมดที่เกี่ยวข้อง 
 
14.2 การทบทวนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security reviews) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างสอดคล้องกับ
นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติขององค์กร 
 14.2.1 การทบทวนอย่างอิสระด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Independent review 
of information security) 
 วิธีการในการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการปฏิบัติขององค์กร 
(กล่าวคือ วัตถุประสงค์ มาตรการ นโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ) ต้องมีการทบทวนอย่างอิสระตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
องค์กรที่มากเกิดขึ้น 
 14.2.2 ความสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานด้านความม่ันคงปลอดภัย (Compliance 
with security policies and standards) 
 ผู้ จัดการต้องดําเนินการทบทวนความสอดคล้องอย่างสมํ่าเสมอของการประมวลผล
สารสนเทศและข้ันตอนปฏิบัติท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง โดยเทียบกับนโยบาย มาตรฐาน 
และความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 14.2.3 การทบทวนความสอดคล้องทางเทคนิค (Technical compliance review) 
 ระบบต้องได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 


